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1. - INTRODUCIÓN.

A experiencia profesional e persoal leváronme hai anos ao convencemento de que debe ser 
preferente a custodia compartida, o réxime de convivencia compartida, o exercicio da 
responsabilidade parenteral conxunta, ou calquera outra denominación que poida darse á solución de 
que os fillos deben seguir tendo nai e pai, e familias materna e paterna, tras o cesamento do 
proxecto de vida en común dos seus proxenitores.

Nas próximas páxinas exporei argumentos que permiten excluír as obxeccións que máis 
frecuentemente se formulan, mesmo polos que din non ser contrarios a manter a convivencia dos 
fillos cos seus pais tras a ruptura, pero esixindo tantos requisitos que a fan imposible, convertendo 
a custodia compartida nun modo de relación excepcional. Por outros, é mesmo demonizada a propia 
expresión, ata o punto de que algúns lexisladores dos parlamentos autonómicos non se atreveron a 
mencionala, como aconteceu recentemente en Catalunya (Lei 25/2010, do 29 de xullo, do libro 
segundo do Código civil de Cataluña, relativo á persoa e a familia, CCC), ou a Comunidade Valenciana 
(Anteproxecto de Lei de Regulación de Relacións Familiares dos fillos e fillas os proxenitores da cal 
non conviven).

2. - CUSTODIA COMPARTIDA, MODELO EXCEPCIONAL NO DEREITO COMÚN ESPAÑOL.
A esquizofrenia lexislativa sufrida nos últimos anos en España, e que se evidenciou en 2004, 



deixa ao descuberto as contradicións dunha determinada concepción de feminismo que se impuxo. 
Do Ministerio de Xustiza saíu o anteproxecto de Lei de separación e divorcio, que modificaba o 
Código Civil, sendo un texto que respondía a un modo de abordar os conflitos no ámbito familiar, 
integrador, negociador, pero do que só quedou a Exposición de Motivos.

Impúxose a visión do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, que a este tempo estaba a 
elaborar o proxecto de Lei de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e 
sepultou o primeiro cun modelo que parte de que a violencia sobre as mulleres está presente na 
práctica totalidade das relacións de parella, e que a esta violencia, por leve que sexa, débeselle 
aplicar o Código Penal. Os títulos dedicados á represión policial e xudicial da Lei de violencia son os 
que vimos despregarse cunha intensidade que levou a centenares de miles de homes unhas noites 
aos calabozos policiais, e en catro anos (2005-2009) a máis de catro mil homes á prisión, dos cales o
80% están cumprindo condenas por feitos leves (1). Ao mesmo tempo, as medidas de prevención 
previstas pola propia norma pouco avanzaron, máis alá de campañas publicitarias e chamadas á 
coordinación sen regular quen debe encargarse desa imprescindible tarefa se queremos que as 
mulleres que sofren violencia grave non sigan na tremenda desprotección na que, entre todos, as 
deixamos.

As reformas do Código Penal realizadas entre os anos 2003 e 2004 ampliaron tanto o tipo 
penal que, actualmente, todo pode ser delito no ámbito familiar, calquera modo de actuar sobre a 
esposa ou muller con quen se teña ou tivera unha análoga relación de afectividade. Así, causar 
"menoscabo psíquico ou unha lesión non definidos como delito neste Código" ou golpear ou maltratar 
de obra sen causar lesión, ou unha ameaza ou coacción leve, como coller de xeito brusca das mans da 
parella o móbil ou o libro de familia, ou dicir "vaste enterar", conduciu a miles de homes ao calabozo 
e a prisión. E ao tempo, se afirma que os fillos que presencian estas actividades delituosas son 
vítimas sempre. E de aí preténdese alcanzar a conclusión de que para evitar que os roles da violencia 
se reproduzan, e co fin de protexer os fillos, se lles debe apartar sempre dos seus pais, eses seres 
violentos e machistas por natureza. No discurso non se explica que, dos centenares de miles de 
denuncias, unha porcentaxe menor remata en condea (2), pero o obxectivo de separar a pais de 
fillos conséguese en moitísimas ocasións.

Con este esquema maniqueo, tan simple e pouco fundamentado, como o outro similar, vixente 
varios séculos, e non superado, que afirmaba que a muller era a encarnación do mal, lexislouse nos 
últimos anos, responsabilizando da maldade esta vez ao sexo masculino. Ata non fai tanto, o 
masculino era revestido de connotacións positivas, mentres que o feminino era sinónimo de 
fraxilidade, perversión ou maldade. Nas últimas décadas invertéronse os termos. O masculino é 
equiparado á violencia e maldade, mentres que o feminino á bondade, solidariedade e valores 
positivos.

Nesa concepción, compartir o coidado dos fillos co proxenitor de sexo masculino tras a 
ruptura da parella, debe ser evitado. Só así se entende que se establecesen todo tipo de 
dificultades á formulación comunmente coñecido como custodia compartida cando o lexislador 
estatal utilizou esta terminoloxía por primeira vez nunha norma, o anteproxecto de Lei de 
separación e divorcio de 2004. Ata esa data en España só os tribunais de xustiza mencionaran as 
fatídicas palabras, "custodia compartida", e habíana acordado mesmo de oficio, o que coa actual 
regulación está vedado, utilizando os termos empregados por leis e sentenzas de países do noso 
contorno cultural. Nestes, procurar que os pais se sigan responsabilizando dos fillos tras a ruptura, 
non só non o ve como algo pernicioso, senón como algo a estimular, pois tras moitos máis anos que 
nós de experiencia en divorcios, e moitos estudios, evidenciouse que para os fillos é mellor, sen 
dúbida, manter os vínculos afectivos e económicos cos seus pais (3). 

Dáse o paradoxo de que cando o debate se traslada á cidadanía, que maioritariamente se 
mostra partidaria dese modelo nas enquisas (4), e empeza a solicitala, convértese nunha 
posibilidade case imposible de formular como resposta ao conflito. Antes desta última regulación 



legal era unha das posibles decisións a adoptar por tribunais que non partisen do prexuízo machista 
de que os nenos deben estar sempre coas súas nais, na idea de que seguen existindo 
maioritariamente aquelas nais que non traballan fóra do fogar e dedícanse en exclusiva ao coidado 
dos fillos, cando ese modelo vai progresivamente escaseando cada vez máis. Actualmente, dos nosos 
fillos se ocupan en boa medida gardarías, escolas, canguros, veciños, etc..., a falta dun Estado do 
benestar que procure servizos e, en gran proporción, unhas avoas que asumiron novamente o papel 
de "nais" nunhas familias nas que, como escasean os nenos, estes convertéronse nun ben moi 
prezado que volve encher a vida dunhas mulleres que, sen poder elixir, aceptaron como razón de 
vida a reprodución e o coidado da prole. E é que, nos últimos trinta anos, miles de mulleres en 
España realizamos silenciosamente unha grande revolución social para intentar ser cidadás de 
primeira. Atrasamos a idade de maternidade unha década, maioritariamente iniciámola a partir de 
cumprir trinta anos, e reducimos drasticamente o número de fillos por muller, tendo un dos índices 
de natalidade máis baixos do mundo, pois nos últimos vinte anos incorporámonos ao mercado de 
traballo, despois de irromper masivamente na universidade a partir dos anos oitenta (5).

Nunha liña radicalmente distinta a moitos países dos nosos arredores, o lexislador español de 
2004 introduciu uns requisitos nos apartados 7 e 8 do artigo 92 do Código Civil que fan que a 
custodia compartida sexa moi excepcional, pois debe superar grandes obstáculos.

O primeiro obstáculo legal que debe salvarse para que os fillos poidan seguir tendo pai e nai, 
e frecuentemente, familias materna e paterna, tras a ruptura, é que ningún dos seus proxenitores 
interpuxera unha denuncia por violencia ou agresión sexual contra o outro. Esta é a esixencia do
apartado 7 do artigo 92 do Código Civil. Isto supón que poida evitarse este modelo simplemente 
interpoñendo unha denuncia. Así de doado.

Aínda que finalmente se resolva, como acontece na maioría dos casos, que non existía 
ningunha proba ou indicios de criminalidade xa se conseguiu que os fillos non poidan compartir o 
tempo de coidado con ambos os dous proxenitores ata pasados moitos anos, mesmo impedindo todo 
tipo de relación co seu pai, atendendo ao lento e mal funcionamento da xustiza en España. E para 
colmo, preténdesenos responsabilizar en exclusiva dese mal servizo público aos que o prestamos, 
aínda que as normas que regulan a organización da xustiza non outorgan ningunha competencia a 
xuíces, e fiscais, pois corresponde ás administracións estatal e autonómicas, e en parte ao Consello 
Xeral do Poder Xudicial, facilitar medios persoais e materiais, así como deseñar o seu 
funcionamento.

E se se acredita que ningunha proba había que puidese fundamentar unha condena penal coa 
denuncia interposta, intuíndose unha mala utilización do ordenamento penal para obter outros fins, 
a resposta que estamos a dar en múltiples ocasións só anima a seguir abusando desa posibilidade. 
Iso evidénciase nunha traballada sentenza de medio centenar de folios, do 15 de setembro de 
2008, na que o Xulgado de Violencia sobre a Muller número 2 de Barcelona declarou acreditado que 
a nai usara o réxime de garda e custodia e réxime de visitas "de forma torticeira", con 
incumprimentos "reiterados e persistentes", xudicializando as relacións ata o extremo de 
interpoñer reiteradas denuncias, durante varios anos, carentes absolutamente de fundamento, 
incluída unha por abusos sexuais do pai ao fillo, e outra por ameaza á nai con arma de fogo, coa 
finalidade de apartar o fillo do seu pai, sendo todas sobresidas. Afirmando a xulgadora a 
"utilización maliciosa da denuncia e do procedemento penal", conseguindo mesmo, con todo o
"armazón de denuncias" o "respaldo xudicial" na suspensión das visitas con o seu pai, chegando 
mesmo a nai a decidir a desescolarización do menor por case cinco meses para apartalo del, 
ocasionando a ruptura das relacións pai-fillo, pois este último ten "fobia ou rexeitamento" cara ao 
primeiro, ao ser "desinformado e manipulado" pola nai que o predispuxo contra a figura paterna, o 
que produciu un dano no menor, que evidencia "falta de normas e sobreprotección", sendo 
condenada a nai nalgún dos xuízos de faltas tramitados polos seus incumprimentos, e absolvida 
noutros sobre a base de que "a nai antepoñía o interese do fillo". O Ministerio Fiscal "non 



interesou un cambio inmediato na garda e custodia", senón o mantemento da sentenza de divorcio 
dos pais. A sentenza acorda manter a garda e custodia en favor da nai por tres meses, condicionada 
a que as partes se sometan a un programa para restablecer a relación do fillo co pai, coa 
advertencia á nai de que "se segue manipulando""iso determinará un cambio RADICAL NA GARDA E 
CUSTODIA", e tamén se o menor non cambia de actitude respecto ao seu pai.

Dous anos despois o pai, asumindo un grande custo económico polo tratamento psicolóxico 
imposto pola Sentenza, só conseguiu ver dúas horas semanais ao seu fillo. Ese pai evidenciou ao 
longo dunha década de denuncias penais sistemáticas un persistente comportamento máis que
exemplar, dedicando a súa enerxía e os seus recursos a non perder unha relación co seu fillo, que 
non o recoñece como pai.

Pero se non se conseguiu evitar o modelo da custodia compartida, e mesmo logrado un total 
afastamento da figura paterna como vimos, coa utilización do apartado 7, queda o apartado 8 do 
propio artigo 92 do Código Civil. O precepto, como se sabe, parte de que se os proxenitores non a 
solicitan de mutuo acordo só poderá acordarse "excepcionalmente" cando a reclame un deles. E 
neste caso esixe que o Ministerio Fiscal emita un "informe favorable", requisito sen o que o xuíz non 
poderá acordar a garda e custodia compartida.

A Sección 5ª da Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, e a Sección 2ª da 
Audiencia Provincial de Navarra, formularon senllas cuestións de inconstitucionalidade, admitidas a 
trámite hai uns meses, por vulneración do art. 117.3 en relación co art. 24.1 e 2 CE, e por 
vulneración do art. 14 en relación co 39 CE. O Fiscal Xeral do Estado, está a argumentar ante o
Tribunal Constitucional, nun difícil equilibrio, que non queda comprometida nin a función 
xurisdicional coa esixencia deste requisito "de estrita razonabilidade e proporcionalidade", nin 
tampouco a posibilidade de ditar sentenza, pois considera que se introduciu para establecer 
garantías que aseguren a prevalencia do interese do menor. Os defensores da constitucionalidade 
da norma pretenden considerar esa aquiescencia do Ministerio Público como un requisito de
procedibilidade, algo así como consignar para recorrer.

Aos senadores que votaron esa norma en 2005 pareceulles tan evidente que esa esixencia de 
informe favorable limitaba tanto a función de xulgar que, de momento, e ao menos formalmente ata 
a data, correspondía a xuíces e tribunais, que excluíron ese requisito no trámite do Senado. Non 
obstante, no Congreso de deputados volveu reintroducirse nunha precipitada votación de 
madrugada, indicando posteriormente que se tratara dun erro que, sen embargo, o lexislador non 
tivo tempo de emendar nos cinco anos transcorridos dende que se produciu.

Opino que, sen dúbida, non se tratou dun erro senón da reintrodución deliberada dunha nova 
dificultade máis, atendendo a que a postura maioritaria entre os membros do Ministerio Fiscal, e os 
que dan instrucións nesta xerárquica institución, é que con quen mellor están os fillos é coas súas
nais. E á experiencia profesional e persoal remítome. Eu ditei unha sentenza na que, mesmo con 
acordo entre os proxenitores, educadísimos e sen ningún indicio de que algún deles puidese 
presentar algún tipo de problema como pai, o Ministerio Fiscal opúxose a aprobar que se atribuíse a 
ambos os dous compartir a responsabilidade dos fillos. E así mesmo, cando no meu caso, de acordo 
co pai das miñas fillas, presentamos un convenio para compartir o seu coidado tras o divorcio, fomos 
chamados a unha comparecencia, na que nos mostramos todo o cordiais que soubemos, a pesar do 
enfado que tiñamos ambos os dous. Cando uns pais expoñen nun convenio que o pai só quere ver os 
seus fillos catro días ao mes, e aboar unha auténtica miseria para alimentos, apróbase sen
comparecencia, e sen que ninguén fixera a máis mínima comprobación de se puidese tratar dun 
suposto de insolvencia técnica, aínda que nada real.

Vemos que cando ambos os dous proxenitores se mostran conformes en seguir sendo 
responsables, na maior parte de ocasións iso é mirado por fiscais e xuíces con todo tipo de 
suspicacias e receos. É o mundo ao revés, pois evidencia que parece máis razoable e normal a 
irresponsabilidade.



Espero que a exposición que segue contribúa a que eses estraños formulacións vaian sendo 
superados, aínda que non son tempos para o optimismo pois o retroceso nos últimos anos foi 
espectacular. Temos visto como se reintroduciu a causa, esta vez penal, nos procesos de divorcio. E 
aconteceunos isto cando os tribunais xa levaban anos non esixindo causa de separación ou divorcio, 
superando a formulación da Lei 30/1981, do 7 de xullo, que penalizaba o que se consideraba 
responsable de romper un vínculo concibido como indisoluble. Esta norma foi elaborada nun momento 
histórico inicial da nosa democracia, e aínda supoñendo un grande avance, pois se trataba de 
permitir a disolubilidade do vínculo matrimonial nun Estado que deixara de ser confesional poucos 
anos antes, mantivo formulacións que dificultaban esa ruptura.

Representantes do feminismo oficial que inspiraron en boa medida as reformas lexislativas 
dos últimos anos chegaron a afirmar que é importante que "se"poida poñer de manifesto a 
existencia dalgunhas das causas que provocaron a ruptura matrimonial, especialmente cando hai 
fillos/as  comúns" pois consideran que "compatibilizar a actual Lei do divorcio coa Lei Integral 
contra a Violencia de Xénero é sumamente difícil, cando non imposible xa que se impide que afloren 
situacións familiares que deberían ser tidas moi en conta á hora de tomar calquera medida de 
carácter persoal. A actual regulación da separación e o divorcio, ao suprimir as causas que os
motivaron, trouxo como consecuencia unha mingua de eficacia da Lei Integral constituíndo un serio 
obstáculo na loita contra a violencia de xénero "(7).

Agora, preténdese utilizar a denuncia penal para culpabilizar e sancionar ao "responsable" do 
mal funcionamento da parella. Na Exposición de Motivos de a Lei 15/2005, do 8 de xullo, 
xustificábase o cambio lexislativo indicando que se trataba de que, un cuarto de século despois da 
Lei de 1981, se amplíe o ámbito da liberdade e o libre desenvolvemento da personalidade, 
recoñecendo a vontade da persoa cando xa non desexa seguir vinculado co seu cónxuxe, pois a
continuación da súa convivencia depende da vontade constante de ambos os dous, abondando con que 
un deles non desexe a continuación do matrimonio. Tamén destacaba que debe procurarse, no 
suposto de que teñan fillos en común, a protección do interese superior do menor, garantindo a 
relación co proxenitor con quen non conviva, no caso de que a garda e custodia non sexa compartida 
estimulando a realización do principio de corresponsabilidade no exercicio da potestade. Como 
vimos, o texto aprobado nada ten que ver con eses principios, e a culpa reintroduciuse con 
virulencia(8).

3. - OS PREXUÍZOS CAUSADOS POLA IMPOSICIÓN, DE XEITO XENERALIZADA, DUN 
MODELO MONOPARENTAL.

Sen dúbida ningunha, o desexable é que exista a madureza suficiente dos adultos no proceso 
de ruptura de parella con fillos para alcanzar un acordo, especialmente no referente á súa futura 
relación con eles, posto que ninguén mellor que os propios afectados coñece as posibilidades e 
condicións para repartir esforzos e recursos no seu coidado. A inmensa maioría non 
cuestionamos os beneficios que para os menores supón seguir tendo nai e pai que se ocupen deles 
tras a súa separación, resultando moito máis positivo un feliz divorcio que unha insoportable 
convivencia.

Esta é a razón pola que en moitos países dos nosos arredores se ofrecen medios ás partes en 
conflito coa finalidade de facilitar eses compromisos, que como son solucións voluntariamente 
aceptadas, se cumpren en maior medida que unha boa sentenza. Ponse a disposición das partes a
mediación, que algúns a establecen como obrigatoria. Neste modo alternativo de resolución de 
conflitos, os técnicos na materia deberían contribuír a baixar o seu nivel de intensidade, e deberían 
ensinar aos contendentes, fundamentalmente, a priorizar o superior interese do menor sobre os 
seus propios intereses e mesquindades, para ir achando as súas propias solucións ás novas 
necesidades que sen dúbida irán xurdindo, e os novos problemas que seguro se irán formulando nos 



moitos anos que adoitan restar para que eses fillos alcancen independencia abonda. Só cando este 
intento non dá resultado debe actuar con toda o seu contundencia o sistema xudicial. As relacións 
familiares están sometidas a continuas tensións, e desexables cambios aínda que non exista ruptura 
de parella. Os fillos son individuos da especie humana extremadamente dependentes, necesitando 
para o seu subsistencia dos adultos durante moitos anos se nos comparamos con outras especies 
animais. Os fillos e fillas están en permanente cambio, pois van crecendo, e teñen enormes 
necesidades en sociedades complexas como a nosa, ata que alcanzan unha idade adulta, e iso se 
contan cun razoable estado de saúde, porque pola contra a dependencia pode ser mesmo para
sempre. Os cambios dos fillos esixen unha continua toma de decisións en relación ás súas 
actividades, espazos, en tempo e modo de dedicación a eles, en disposición a aceptar esas 
modificacións, pois evidentemente sería moi prexudicial seguir tratándoos sempre coma se fosen 
bebés. 

É absolutamente inevitable que ao longo de todos eses anos vaian xurdindo conflitos que as 
partes deben xestionar, e só se non son capaces, se impón a intervención do Estado: ofrecendo 
resposta xudicial se se demanda, ou ben intervindo de oficio se se produce unha situación de 
desprotección dun menor, ou tamén de violencia extrema de menores cara aos seus ascendentes,
problema este cada vez máis preocupante(9).

Cunha xustiza colapsada, sen perspectivas de mellora, e considerando que os afectados 
sempre teñen máis datos sobre a súa propia realidade, deben favorecerse as respostas negociadas. 
Non obstante, o lexislador español partindo dun concepto de violencia, susceptible de ser 
cualificada como delituosa, tan ampla como vimos, prohibiu a mediación por lei orgánica en
practicamente todos os casos (artigo 87 ter.5 LOPJ, modificado pola lei de violencia), e incumpriu o 
mandato contido na Disposición Final Terceira da Lei 15/2005, de remitir ás Cortes un proxecto de 
lei sobre mediación, na que non cre, distanciándose das disposicións da Unión Europea que apostaron 
por este modo de resolución de conflitos. Nas formulacións do feminismo oficial a muller é un ser 
desvalido, sempre vítima, sempre en situación de inferioridade respecto ao home, e por iso 
considérase que non está en condicións de pactar solucións practicamente nunca. Esa visión, que
menospreza as mulleres, non é compartida por outras correntes feministas entre as que me inclúo.

Pola contra, estendeuse a errónea idea de que se as mulleres non alcanzan acordos co pai dos 
seus fillos, e acoden á vía xudicial saen vitoriosas pois obteñen todo o pack. Atribúeselles 
abafantemente a garda e custodia dos fillos (10), e iso leva aparellado o uso e goce do domicilio 
familiar, así como administrar a pensión de alimentos. Ademais, se interpoñen denuncia por violencia 
contra o pai dos seus fillos, e acórdase unha orde de afastamento, cousa que acontece en moitas 
ocasións polo temor que teñen os xuíces e fiscais que deben solicitalas e acordalas en poucos 
minutos e con escasas probas, o denunciado é expulsado inmediatamente da vivenda que compartían. 
Iso estimulou a interposición de moitas denuncias por feitos leves cun obxectivo distinto que a 
protección fronte á violencia. E mentres tanto, a maioría das mulleres vítimas de violencia grave non 
denuncian porque non se lles asegura protección, ao resultar difícil neste desconcerto de miles de 
denuncias identificar eses supostos de violencia habitual grave.

E se se convenceu a moitas mulleres de que van obter todo o pack (fillos, vivenda e pensión), 
e iso parece en principio beneficioso para elas, por que van intentar chegar a un acordo? Por que van 
ir a unha mediación, que se concibe como tan perniciosa?

Sen dúbida, porque o conflito permanente non beneficia a ninguén, porque é mellor un mal 
acordo que un bo preito, e máis nesta materia. Porque as amputacións traumáticas e en malas 
condicións poden provocar consecuencias peores para os fillos, ao separalos bruscamente dos seus
pais. Se pretende que estes, tras a ruptura, se limiten a pagar as pensións, sen participación 
ningunha, ou escasísima, nas vidas dos seus fillos, o cal nin favorece o cumprimento das obrigas 
económicas, obxectivo doado de conseguir nun país con bastante diñeiro negro circulante, nin 
favorece a necesaria estabilidade afectiva que os nenos necesitan para crecer dun modo saudable.



Nalgunha ocasión tiven oportunidade de expoñer que a atribución sistemática, ou mesmo 
automática, da garda e custodia ás mulleres nos prexudica gravemente en primeiro lugar a nós, ao 
tratarse dun regalo envelenado. "Dedicarnos en solitario á educación e coidado dos fillos limita
brutalmente o noso desenvolvemento profesional, relegándonos a niveis que non esixen tanta 
dedicación, o cal irremediablemente se traduce en salarios menores.

Se exercemos a nosa función como educadoras con responsabilidade corremos o risco de ser 
as únicas malvadas que impoñen hábitos e obrigas, e se o facemos de modo irresponsable 
atopámonos en pouco tempo cuns fillos e fillas asilvestrados, e intolerantes á máis mínima 
frustración, que non dubidan en acudir á violencia, física ou psíquica, se non ven cheos os seus
crecentes desexos.

Cando os pequenos monstros se emancipan, o propietario da metade da vivenda da que foi 
expulsado non dubida en reclamala, xa que en moitas ocasións viuse obrigado a regresar ao seu 
fogar materno, e nese momento, cando as mulleres teñen idades que roldan os sesenta anos, con 
escasos ingresos, non poden adquirir a metade da vivenda, con risco de ser expulsadas.

O final do espolio inicial pode ser que as mulleres queden sen nada: sen profesión, porque non 
nos dedicamos a ela; sen espazos persoais ao non dispoñer de tempo, o cal supón un 
empobrecemento persoal, e é fonte de desequilibrios e frustracións; sen casa; e sen uns fillos e 
fillas, que ademais poden formular serios reproches culpabilizando ás nais do afastamento da 
familia paterna, o cal é fonte de conflito e sufrimento, ao quedar orfos con pais vivos, cun do que 
non remata "(11).

O que resulta sorprendente é que, a pesar das moitas dificultades que establece a nosa 
lexislación, prodúcense moitos acordos. Máis da metade de os procesos de familia son conveniados, 
aínda que nos últimos anos o porcentaxe de acordos diminuíu (12).

Cando as partes alcanzan e cumpren acordos, o que sucede na maioría de ocasións, xuíces, 
fiscais, técnicos sociais, policía, etc..., non somos necesarios, o Estado non é necesario. Só somos 
imprescindibles cando o grao de inmadurez dunha, ou todas as partes en conflito, non permite que
elas mesmas vaian xestionando as novas dificultades que inevitablemente se irán formulando.

O proceso de familia non é como o resto de procesos civís nos que, unha vez achada unha 
solución, máis ou menos acertada, e ditada unha resolución, xudicial firme, que produce o efecto de 
cousa xulgada, xa non pode formularse novamente a mesma pretensión.

O conflito de familia con fillos pode permanecer por longos períodos aberto, pois non 
estamos ante un só, senón ante multitude deles que se suceden. Os fillos por definición crecen 
continuamente, física e psicoloxicamente, xerando novas necesidades en tensión permanente cos 
seus pais, e de estes entre si, mesmo aínda que non se separaran ou divorciaran. Pretender que
unha resolución xudicial poida poñer fin ao conflito é un absurdo. Coas probas achegadas, non 
sempre abundantes e veraces, inténtase dar resposta ás diferentes pretensións formuladas nun 
momento fixo no tempo, pero cando é ditada, a situación das relacións entre os diversos membros 
do grupo humano familiar xa variou, e moito máis cando transcorreron anos no trámite do recurso 
de apelación se se formula.

A vida é un continuo suceder de conflitos que sempre nos afectan, sexa cal sexa o modo de 
xestionalos (13). Nos conflitos de ruptura de parella con fillos pode optarse por un dos dous 
modelos posibles, cada un cos seus múltiples variantes:
- O que poderiamos denominar modelo totalitario, no que se permite que unha das partes impoña 
totalmente as súas posturas, e en diante tome todas decisións relativas aos fillos en común, 
xeralmente como vimos a nai, excluíndo o outro proxenitor da relación parenteral con eles, pero non
das obrigas económicas. Ten a vantaxe de todos os totalitarismos, non se perde o tempo e a 
paciencia en poñerse de acordo co outro, polo que en principio pode parecer máis eficaz, pero 
evidentemente os totalitarismos en materia de familia son tamén moi disfuncionais, como veremos 
despois.



- E o que poderiamos denominar modelo democrático, no que as partes deben facer o esforzo de 
negociar e pactar solucións de convivencia de modo que ninguén resulte excluído. Ten o 
inconveniente de todos os sistemas democráticos, pois en ocasións resulta exasperante e esgotador 
poñerse de acordo co outro. 

Pero a maioría convimos en que é o menos malo dos sistemas de organización social. A 
imposición dun modelo monoparental cando os fillos teñen nai e pai, que queren e poden ocuparse 
deles, é antidemocrático e prexudica gravemente o interese do menor. Só se debe excluír un dos 
proxenitores, ou a ambos os dous, cando non se queren ocupar dos fillos, ou o fan dun modo
moi deficiente. Tamén cando o permanente nivel de conflitividade é tan extremo que supera os 
límites tolerables e se fai evidente o prexuízo para o menor, pero neste caso debe valorarse cal dos 
proxenitores impide o razoable exercicio da corresponsabilidade fronte aos fillos, pois o 
sistemático incumprimento non debe ser premiado.

As situacións realmente graves dánse cando un, ou os dous proxenitores non queren, ou non 
poden, ocuparse dos seus fillos. Para os menores abandonados resulta duro aceptar que os seus pais 
non se quixeron responsabilizar deles. E desgraciadamente prodúcense moitas situacións de 
abandono, mesmo nalgúns casos en que estes tomaron a decisión de reproducirse. Pero acontece que 
algúns especímenes humanos reaccionan con pouca madureza e grande irresponsabilidade ante o 
grande esforzo en tempo, espazo e diñeiro, que supón a paternidade. Tamén hai que estar atentos 
ás perigosas explicacións que, posteriormente, cando se ten necesidade dos fillos, se lles pode 
ofrecer, pois a capacidade de manipulación e xustificación do ser humano non coñece límites.

4. - AS SOLUCIÓNS MÁXICAS.

Construír é sempre máis difícil que a imposición e a destrución, pero é máis rendible. Non 
existe unha solución rápida, limpa e eficaz para os procesos longos e complexos. E os conflitos en 
materia de familia con fillos sono. Esixen un traxe á medida adaptable ao crecemento, e por iso as 
normas son xenéricas. Aínda que pode facerse un maior esforzo de concreción na liña da última
regulación feita no Llibre II do codi Civil Català, Persoa i Familia, que ao mesmo tempo, foi 
timorato, e non se atreveu a apostar por un modelo, que só insinúa, de corresponsabilidade 
parenteral compartida. Na nosa curta experiencia en materia de separacións e divorcios como
país recentemente democrático e aconfesional, vimos en demasiadas ocasións, especialmente 
naqueles procesos de familia máis conflitivos, o abuso de demandas modelo, pouco fundamentadas. E 
xuízos con escasa proba, inhibición xudicial, e desaparición do Ministerio Fiscal, finalizados con
sentenzas modelo, que deron o mesmo tipo de respostas a supostos do máis variado, e escasísima 
dedicación á parte máis decisiva en xeral de todo proceso, a execución. De pouco serve unha 
sentenza, por marabillosa que sexa, se o chamado a o seu cumprimento sabe que se a incumpre 
ningunha reacción se vai producir. O sistema xudicial, con excepcións, non é capaz de dar respostas 
en tempos razoables. E en moitas ocasións crea maiores e novos problemas cando, ao notificarse a 
resolución xudicial, as partes xa atoparan os seus propios equilibrios, que aquela vén a romper.

Podémonos permitir os incumprimentos xeneralizados en relación aos nenos? Se se deixan de 
pagar as pensións de alimentos, pode o menor esperar longos anos ata que se embargue ao obrigado 
ao pagamento, e se realicen os seus bens? É razoable esixir ao proxenitor encargado do seu coidado 
formular cada vez unha nova demanda con obriga de representación mediante procurador e 
asistencia letrada, que loxicamente solicitan o seu dereito a unha provisión de fondos, cando nos 
casos máis flagrantes dificilmente se localizarán bens a nome do presunto insolvente? Normalmente 
son mulleres que optan por asumir en solitario non só o coidado, senón tamén o esforzo económico, 
pois solicitar a execución da sentenza só reduce a súa capacidade económica para facer fronte a
as necesidades dos seus fillos, con nulos resultados positivos. E aquí sorprende que organizacións, 
mesmo de mulleres xuristas, non esixiran que se suprima a necesidade da asistencia dos 



profesionais do dereito para solicitar o auxilio do Estado no cumprimento das obrigas económicas 
para co futuro dun país, como son os seus nenos e nenas. A demanda de execución de pensións 
alimenticias, claramente fixadas nas sentenzas, debería seguir trámites similares aos dun sinxelo 
procedemento monitorio. O Ministerio Fiscal, como encargado da protección dos menores, e a quen 
tantas competencias se lle adxudicaron nos últimos anos, podería participar activamente neses
procesos de execución, que deberían realizarse en cooperación coa Axencia Tributaria, para lograr 
niveis maiores de eficacia, como aconteceu noutros terreos, como o delito fiscal.

É certo que, en relación a proxenitores os ingresos dos cales proveñen de traballos por conta 
allea, e a súa nómina reflexa a súa totalidade, cousa que non sempre acontece, a función de 
prevención operada pola reforma do Código Penal que endureceu as sancións por incumprimento das 
obrigas familiares, produciu un efecto moi saudable. Pero tamén, no ámbito penal  se podería 
incrementar o esforzo pois, nos supostos máis sangrantes, se debería requirir en maior medida a 
colaboración policial (14).

O outro incumprimento clásico é impedir, por quen ten atribuída a garda e custodia, que o 
fillo manteña a relación de comunicación fixada na resolución xudicial co proxenitor non custodio, 
Pode aceptarse que un dos seus proxenitores o converta en orfo co outro vivo, que quere e pode
ocuparse del, destruíndo a relación mesmo coa familia ampla, cuestión especialmente dolorosa para 
aquelas avoas e avós que teñen a certeza de que morrerán sen volver ver os seus netos e netas?
Pode aceptarse que o mal funcionamento do noso sistema xudicial favoreza fundamentalmente os 
máis incumpridores, aos máis perversos de calquera sexo ou tendencia sexual?

A mensaxe para os nosos nenos e novos non pode ser que isto é unha xungla na que 
irremediablemente imponse a lei do máis forte, física ou psicoloxicamente. O dano social a medio 
prazo que se está a provocar é demasiado grande. E pódese medir en prexuízos para os afectados, 
nenos e adultos, tanto en graves deterioracións de saúde física e psíquica, coma na súa parte 
alícuota nas porcentaxes de fracaso escolar, e por suposto tamén no incremento dos diferentes 
tipos de violencia, pois en modo ningún se estimulan os comportamentos civilizados, e que os nosos 
novos crezan no respecto aos límites.

Non existen solucións máxicas. Tampouco polo feito de que unha resolución xudicial mencione 
a expresión fetiche, "custodia compartida", temos solucionado o problema. Pero o Estado ten a 
obriga de impoñer o respecto ás normas básicas de convivencia, e para iso ten o monopolio da 
violencia. O Estado ten a obriga de impoñer o respecto aos dereitos fundamentais das persoas, con 
independencia do seu sexo, orixe, relixión, etc...

5. - OBXECCIÓNS Á CUSTODIA COMPARTIDA COMO MODELO PREFERENTE.

Exporei a continuación algunhas das máis frecuentes apuntando razóns que permiten 
cuestionalas.
A) Os pais han de manter unha boa relación. Indícase que só se os fillos teñen uns pais ben 
avidos, que son capaces de chegar eles mesmos a acordos sen axudas externas, pode 
establecerse este modo de relación tras a ruptura.

Afírmase, polo tanto, que só se os fillos teñen a sorte de ter este tempo un pai e unha nai 
que son o suficientemente intelixentes e xenerosos como para antepoñer o seu interese e benestar 
aos seus propios egoísmos e miserias, pode permitirse que manteñan a relación con ambos os dous. 
En demasiadas ocasións vimos como abondou con que un dos dous se opoña, e/ou xere conflitos, 
formulando todo tipo de inconvenientes, en ocasións pequenos e ridículos, para que se prive o fillo 
do pai na maioría dos casos. Esixir aos pais unha mellor relación tras a ruptura da que tiñan cando 
convivían, para permitir que o pai poida seguir exercendo os seus funcións parenterais, non atopa 
xustificación ningunha, tratándose dunha condición practicamente imposible de cumprir. E non pode 
ignorarse que se trata dun requisito imposible xa que cando as persoas nos separamos, ou nos



divorciamos, é fundamentalmente porque, sexa cal sexa a causa, temos unha difícil relación que 
impide seguir co proxecto de vida en común, pois as discrepancias, as imputacións ao outro, e os 
resentimentos, pesan máis na balanza, e fan imposible a convivencia. E iso acontece na totalidade 
dos casos, polo que esixir a boa relación só permite xustificar que practicamente nunca debe 
permitirse que os fillos sigan tendo nai e nai. Trátase, por tanto, dun requisito falaz. O coidado e 
educación dos fillos é unha tarefa esgotadora, e moi difícil, que esixe unha continua carreira de 
relevos a obriga dos cales corresponde en primeiro lugar aos pais, que son as persoas que na maioría 
dos casos, polo menos no noso mundo occidental, toman a decisión voluntaria de reproducirse. Non
podemos afirmar que compartir cos fillos catro días ao mes permita exercer as funcións 
parenterais de educación e respecto aos límites necesarios para a convivencia en sociedade. Nesas 
curtas estanzas de fin de semana, nas que non hai horarios, nin obrigas inmediatas, convertemos á 
figura que tradicionalmente foi a referencia de autoridade ("direillo ao teu pai"), en alguén que, no 
mellor dos casos, pode mesmo contribuír á malcrianza por unha errónea idea de que pode comprar o 
cariño dos fillos.

Dada a moderación da regulación desta materia no Código Civil, e a crecente esixencia social 
para que se permita a participación de ambos os dous proxenitores no coidado dos fillos tras a 
ruptura da parella, pois non parece adecuada a exclusión do proxenitor non custodio das decisións 
máis importantes respecto deles, fóronse elaborando criterios por algúns tribunais que foron 
dotando de maior contido o concepto de "patria potestade". Durante moitos anos estivo baleiro de 
contido en supostos de separación dos proxenitores, pois quen tiña atribuída a garda e custodia de
os fillos tomaba todas as decisións respecto deles.

O Tribunal Supremo e diferentes Audiencias Provinciais conformaron o contido da patria 
potestade como un dereito-deber dos pais sobre os fillos, e que afecta ás decisións de especial 
transcendencia, como a elección do centro escolar, a elección de asistencia médica ou psicolóxica, a
realización polo menor de actividades de ocio e complementarias da formación, o cambio de 
domicilio do proxenitor custodio, decisións respecto á liberdade relixiosa, etc... Entendeuse que 
estas cuestións, que conforman o contido da patria potestade, forman parte dese núcleo especial 
que vai máis alá das decisións que se toman no devir da vida cotiá. E considerouse que, só 
excepcionalmente, debe exercerse de xeito exclusivo por un dos proxenitores.

O artigo 156 do Código Civil establece que a patria potestade se exercerá conxuntamente 
por ambos os dous proxenitores, sendo o Xuíz quen en caso de desacordo atribuirá a facultade de 
decidir o pai ou a nai, indicando o último parágrafo da citada norma que se os pais viven separados, a 
patria potestade exercerase por aquel con quen o fillo conviva, aínda que o Xuíz, se o solicita o 
outro proxenitor, poderá atribuír ao solicitante a patria  potestade para que a exerza 
conxuntamente co outro, ou distribuír entre ambos os dous as funcións inherentes ao seu exercicio. 
En caso de separación, polo tanto, o exercicio conxunto debe ser solicitado. A práctica totalidade 
das sentenzas de separación e divorcio acordan explicitamente o seu exercicio conxunto. O novo 
Llibre II do codi Civil Català recolle os criterios xurisprudenciais que se foron configurando nos 
últimos trinta anos e esixe o consentimento explícito ou tácito do proxenitor que non exerce a 
potestade parenteral para decidir o tipo de ensino dos fillos, para variar o domicilio, se isto os 
aparta do seu ámbito habitual e para realizar determinados actos de administración extraordinaria 
(artigo 236-11.6 CCC). Ao mesmo tempo, este texto legal dispón que as obrigas de garda 
corresponden ao proxenitor que en cada momento teña os fillos con el, sexa porque de feito ou de 
dereito residan habitualmente, sexa porque estean na súa compañía como consecuencia do réxime 
de relacións persoais que se establecera (artigo 236-11.5 CCC). A garda concíbese como o conxunto 
de obrigas de coidado dos fillos que se formulan cando están en compañía dos seus proxenitores. A 
potestade parenteral nesta norma, que entrará en vigor en xaneiro de 2011, só deberá ser exercida
exclusivamente por un proxenitor en casos de imposibilidade, ausencia ou incapacidade do outro 
(artigo 236-10 CCC), como xa dicía o codi de Familia, pero non porque os pais vivan separados, como 



establece o Código Civil. E tamén pode acordarse o exercicio exclusivo por decisión xudicial en
supostos de desacordos reiterados, ou calquera causa que dificulte gravemente o exercicio
conxunto, podendo distribuír entre os proxenitores as funcións de xeito temporal (artigo 236-13 
CCC).

A evolución xurisprudencial, e recentemente a lexislación dos Parlamentos de Aragón e 
Catalunya, inciden especialmente en que o proxenitor non custodio non poida decidir ao seu antollo 
canto considere oportuno.  Xa non hai dúbida de que a custodia dos fillos se comparte sempre, pois 
exércea en cada momento quen os ten na súa compañía, estendéndose a idea de que resulta 
inaceptable que porque os pais non convivan, e teñan unha mala relación, o que acontece na inmensa 
maioría de rupturas, os fillos han de verse privados dun deles. Ademais esíxese ter en 
consideración, ao establecer os criterios para determinar o réxime e o xeito de exercer a garda, "a 
actitude de cada un dos proxenitores para cooperar co outro coa finalidade de asegurar a máxima
estabilidade aos fillos, especialmente para garantir axeitadamente as relacións destes cos dous 
proxenitores" (artigo 233-11.1.c) CCC). 
Porque non debe tolerarse que o proxenitor que boicotee e entorpeza as relacións dos fillos co 
outro, afectando negativamente ao desenvolvemento do menor, poida lograr o seu obxectivo. Debe 
ser advertido, e en último termo afastado do menor ata que respecte as regras básicas de 
convivencia, pois pola contra a mensaxe que enviamos aos nosos menores é que incumprir 
sistematicamente, pode permitir impoñer a propia vontade por contraria que sexa aos mínimos 
establecidos.

Esta preocupación móstrana as lexislacións autonómicas, e en menor medida o artigo 776. 3 º 
da Lei de Enxuizamento Civil que acepta o papel do pai como mero visitador ("O incumprimento 
reiterado das obrigas derivadas do réxime de visitas, tanto por parte do proxenitor gardador como 
do non gardador, poderá dar lugar á modificación polo Tribunal do réxime de garda e visitas"), 
mantendo o Código Civil un clamoroso silencio respecto a os incumprimentos.

B) Os menores necesitan criterios uniformes, polo que crecer en dous casas desestabilizaos ao 
recibir instrucións contraditorias, se non se ten un modelo educativo similar en ambas as dúas.

É esta outra das obxeccións que máis frecuentemente se formulan. En primeiro lugar, a 
separación dos seus pais, se tiñan criterios tan opostos, só será unha liberación para o menor, 
porque o que desconcerta é recibir dúas ordes contraditorias ao mesmo tempo de dúas fontes de
autoridade, e ter que elixir a quen se obedece. As variacións que poidan producirse en canto a 
criterios alimenticios, horarios (que sempre veñen marcados pola actividade escolar e no seu caso
extraescolar), hixiénicos, etc..., se non se trata de graves disfuncións, son perfectamente 
asumibles, e mesmo enriquecedoras. Por exemplo, uns escasos hábitos hixiénicos nunha casa pode 
estimular na outra a intensificar a ensino aos menores, para que alcancen antes un nivel de 
autonomía en hixiene persoal, o cal será agradecido polos seus compañeiros no centro escolar ou 
deportivo, e polos cidadáns, usuarios de transporte público, en xeral. Pero xunto a algúns 
inconvenientes, que poden converterse en vantaxes, aos menores transmítenselles máis 
coñecementos se máis adultos que os aman se ocupan deles. Os resultados escolares son mellores 
nos menores que reciben apoio no ámbito familiar, que é o primeiro lugar no que se inicia a educación 
e socialización das persoas. Os menores teñen que saber que, sempre, cando están baixo a 
responsabilidade dun adulto, sexan os seus pais, o profesor, os avós, os tíos, os familiares dos 
amigos, os canguros, os veciños, etc..., teñen que obedecer as súas indicacións aínda que non se 
correspondan exactamente coas que reciben no fogar no que habitualmente viven, e iso con 
independencia de que os seus pais estean ou non separados. Teñen que saber que unicamente se 
algún adulto, sexa quen sexa, pon en risco a súa seguridade, a súa saúde, etc..., pode negarse a
obedecer as súas indicacións (así por exemplo, non deben cruzar por unha perigosa rúa chea de 
vehículos transitando fóra do paso de peóns ou cando o semáforo está en vermello, aínda que o seu 



avoíño ou avoíña lle diga que non pasa nada). Pola contra poden manifestar a súa desconformidade 
ou, en segundo que lugares ser educados e non dicir nada, pero sempre deben obedecer.

O máis preocupante é que un grupo cada vez máis numeroso de menores non aceptan a 
autoridade de ninguén dende idades moi temperás. E así se detecta, con independencia do nivel 
social, cultural ou económico das súas familias, que en moitos casos nin están separadas, nin son 
desestruturadas. E o máis grave é que na adolescencia algúns están a dar pasos cara á violencia 
contra os familiares próximos, fundamentalmente nais e avós maternos, que é con quen máis 
conviven, pois son novos intolerantes á máis mínima frustración, con actitudes e comportamentos 
tiránicos (15).

Os menores enriquécense coa aprendizaxe, e máis cando están en contacto con xentes 
diversas, con costumes e maneiras de vivir distintas, e canto máis plural é a súa visión do mundo. 
Obtéñense mellores resultados educativos cando o menor participa en reunións infantís, pasa a 
noite na casa de amigos, vai a colonias, e cando xa adquire máis seguridade en si mesmo e non
necesita estar continuamente cos familiares máis próximos, cando realiza intercambios para a 
aprendizaxe de idiomas e costumes con familias noutros países, que cando, pola contra, está todo o 
tempo en permanente contacto coa mamá ou o papá. Resulta un problema para algunhas persoas, de 
entre vinte e trinta anos, o feito de ter un completo currículo formativo, e ao tempo ser incapaces 
de asumir responsabilidades nos seus empregos pola dependencia dos adultos da súa familia, que os 
tutelaron en exceso. Non hai dúbida de que aos fillos se lles ha de ir ensinando a voar 
progresivamente, e a  educación na diversidade, na pluralidade, contribúe á adquisición de maiores 
capacidades.

Se os proxenitores son persoas que funcionan dentro dos parámetros da normalidade, que 
mal vai causar aos seus fillos compartir o tempo do seu coidado e educación? O que é absurdo, e 
carente de xustificación, é preferir canguros, veciños, etc..., a un dos seus proxenitores ou a súa 
familia extensa. O contacto co discrepante non contamina, enriquece, e a función da sociedade 
enteira -pais, educadores, etc... - é axudar a que nosos menores estean formados e teñan criterios 
propios, de maneira que dispoñan de suficientes ferramentas intelectuais para defenderse das 
manipulacións de que poidan ser obxecto. Temos que educar aos nosos menores no difícil, pero
gratificante, exercicio da liberdade. Temos que potenciar proxenitores estimuladores, vitais, 
liberadores, en lugar de pretender pais absorbentes, posesivos e limitadores. É un feito que os 
nenos teñen pais e nais imperfectos, e que a pesar diso, ten dereito a relacionarse con eles. En 
ningún lugar se dan titulacións de proxenitor modélico. Non ten sentido esixir a un so deles, tras
a ruptura, que acredite ser un modelo de perfección no caso de que queira ocuparse dos seus fillos. 
Vimos que se un proxenitor se desentende absolutamente, agás no pagamento da pensión de 
alimentos, ninguén lle pedirá contas. É moi excepcional presentar denuncias por incumprimento das
estanzas cos fillos, aínda que xa existe algún caso. Pero, sobre todo, non se acha xustificación para 
esixir só ao pai que teña un modelo educativo similar ao de a nai, para permitirlle o contacto cos 
seus fillos máis alá de catro días ao mes. Só o modelo da nai, sexa cal sexa, é sempre o mellor? 
Considérase máis positivo educar os fillos en ríxidos pensamentos únicos? Esta formulación esixiría 
que, antes de decidir reproducirse con outro individuo, se lle pedise detalladamente o seu modelo 
educativo para asegurarse en caso de ruptura que este non será o motivo do afastamento dos fillos 
en común.

É unha formulación absurda, e pouco coherente, pois ao tempo se permite deixar con 
bastante despreocupación aos nenos con xentes que non cumpren mínimos, ou sos fronte ao 
televisor ou Internet.

C) Non pode acordarse unha custodia compartida en relación a menores de curta idade.

Esta é outra afirmación que dificilmente se sostén. Aceptamos, sen ningún problema, cando 



ambos os dous proxenitores conviven e traballan, ou cando se ten un fillo en solitario, que o bebé se 
deixe nunha gardaría con meses, pero non podemos permitir deixalo co seu pai. En países como 
Suecia, nos que se evidencia a vontade do Estado, e a maioría dos seus cidadáns, de protexer en 
primeiro lugar o interese dos menores, entendendo que son o futuro da sociedade (das pensións, as 
empresas, os servizos, etc...), os proxenitores gozan dun amplo permiso materno-paterno, a 
repartir, de 480 días por fillo, establecéndose que un mes dese tempo fose realizado polo pai, pois 
pola contra a familia perdía esa prestación. O último goberno ampliou o permiso paterno a dous 
meses, nas condicións indicadas, pois considérase necesario que o bebé vaia iniciando a relación 
tamén co seu pai dende os primeiros momentos. Esa esixencia está ligada aos avances nos estudos 
científicos sobre o modo de funcionar da especie humana, destacando as interesantes achegas da 
Sociobioloxía (16).

Sabemos que na inmensa maioría de femias humanas o proceso biolóxico da xestación leva 
consigo ao tempo cambios psicolóxicos que predispoñen para o coidado da cría. Mesmo mulleres con 
vidas profesionais moi activas relativizan temas que consideraban de suma importancia, porque pasa
a ser moi prioritario reorganizar o tempo para o coidado do seu bebé, preparando mesmo con 
esmero o niño, realizando todo tipo de cambios no espazo da vivenda. Nos machos da nosa especie 
eses cambios biolóxicos evidentemente non se producen, pero é innegable que en moitos deles, que 
participaron con grande interese na decisión sobre a súa paternidade, tamén se operan cambios
psicolóxicos que os fan priorizar o seu tempo, e a obtención de recursos, para o coidado da súa 
descendencia. Sen dúbida algunha, os fillos e fillas que teñan a sorte de que ambos os dous 
proxenitores, ou polo menos un, estea en disposición de ocuparse deles, obterán mellores condicións 
de saúde e de formación, que os colocará en mellor lugar para a supervivencia nun mundo cada vez 
máis complexo. Por que privalos entón dun dos seus proxenitores, se ambos os dous queren e poden 
responsabilizarse?

Establecer lazos afectivos co pai nos primeiros momentos da existencia non só resulta 
beneficiosa psicoloxicamente para os menores, pois se afirma polos expertos que eses primeiros 
anos son moi importantes, senón que incrementa o desexo do proxenitor de realizar esforzos para a 
obtención de recursos no seu beneficio, e dedicar tempo ao seu coidado. O pai que inicia e mantén 
unha relación de afectividade cos seus fillos contribúe economicamente en maior medida ao seu 
sustento e necesidades (17).

Alértase de que aos bebés non se lles pode deixar só co seu pai por temor de desprotección 
e mala atención. Só hai que observar o coidado con que moitos avós de sexo masculino tratan os 
seus netos-bebés, pertencendo a aquela xeración que nunca se ocupou directamente dos seus fillos 
e fillas, para chegar á conclusión de que o sexo da persoa, ou a súa inexperiencia inicial, compartida 
por todas as nais novatas do planeta, non condiciona per se as habilidades. As mulleres tivemos que 
insistir moito para que esta afirmación se considere obvia en relación a habilidades que 
historicamente se atribuían en exclusiva aos homes, e agora poucos dubidan de que as mulleres
podemos facer todo tipo de actividades. Por iso, resulta paradoxal que en nome da muller se neguen 
habilidades aos homes, e sexan atribuídas en exclusiva ás mulleres. A xeito de exemplo indicarei 
que o meu pai, que xamais se ocupou de bebé algún, en canto empecei a dar o biberón á miña 
primeira filla, arrebatábama dos brazos dicindo "quita, que eu o fago mellor". Era evidente que 
tamén o facía moi ben, poñendo unha infinita paciencia e tempo en alimentar a a miña segunda filla, 
que nunca foi unha gran comedora. Afirmar que os homes están negados por natureza para atender 
debidamente aos bebés non está sustentado en ningún estudio que así o avale, unicamente en 
prexuízos machistas.

Invócase a Declaración dos Dereitos do Neno aprobada na 14ª Sesión Plenaria da ONU, do 
20 de novembro de 1959, para recordar que, salvo circunstancias excepcionais, non debe apartarse 
o neno de curta idade da nai. Iso sen dúbida vén referido a apartalo de xeito prolongado ou mesmo
indefinida, resultando evidente que, aínda que non se teña unha nai perfecta, sempre será 



preferible a unha estupenda institución pública, pero en modo algún pode pretenderse afirmar, 
como fan algúns, que o que se quería dicir en esa declaración é que os coidados dos nenos de curta 
idade deba realizalos permanentemente a nai.

Na liña desa Declaración, pero máis adaptada ás novas realidades sociais, a Convención 
Europea sobre os Dereitos do Neno, do 20 de novembro de 1989, recoñece no seu artigo 7 o 
dereito do neno a ser coidado por ambos os dous pais tanto como sexa posible. Os fillos teñen 
moitas necesidades, alimenticias, de horarios, etc..., que son incumpridas en ocasións polos 
proxenitores encargados do seu coidado.  Non son infrecuentes os casos de desatención, aínda que 
non sexan moi graves, ou de sobreprotección que tamén levan consigo serios desaxustes, por parte
daqueles. O Estado só debe intervir nos supostos graves que son detectados por educadores, 
médicos, servizos sociais, etc... O Estado non debe intervir en supostos que entran en parámetros 
de normalidade, a menos que queira construír macro-orfanatos con pais vivos.

D) O pai que non se ocupou nunca dos fillos antes da ruptura, non o fará con posterioridade a 
ela, e en calquera caso, non se lle debe dar a oportunidade se non mostrou antes interese.

Tampouco esta afirmación atopa sustento ningún. É certo que a algúns individuos de sexo 
masculino, cando son pais, agudízaselles a ansia de traballar máis tempo para obter maiores 
recursos para o núcleo familiar, o que unido a que o mercado laboral favorece aos homes nas 
remuneracións, contribúe ao afastamento dos pais dos fillos neses momentos iniciais. Tamén é certo 
que a algúns homes lles custa inicialmente iniciar unha relación cun diminuto ser humano que non
se comunica falando. E por suposto, hai irresponsables que non saben en xeral asumir as súas 
obrigas de xeito adulto. Vimos como algúns gobernos pretenden reequilibrar o desequilibrio inicial 
dos proxenitores na relación cos seus fillos, en beneficio destes, e para que a maternidade non sexa 
o grande obstáculo na carreira profesional das mulleres, que a pesar de obter excelentes 
resultados académicos, posteriormente non logramos alcanzar unha equiparación nos espazos 
profesionais e de responsabilidade. E non son nove meses de xestación o que nos condiciona, senón 
os moitos anos de coidados posteriores, asumindo o groso da responsabilidade parenteral, e 
familiar, o que nos limita no camiño da igualdade de oportunidades, pois mesmo incorporándonos ao 
mercado laboral seguimos asumindo as mulleres, gratuitamente, o coidado de anciáns, enfermos e 
nenos, en esgotadoras multiplicacións de xornadas. Insistiuse repetidamente na necesidade da 
implicación dos homes en todas as tarefas domésticas, aínda que sen dúbida a máis ardua é o 
coidado dos fillos, pois a maternidade e a paternidade non son delegables, non se poden contratar. E 
cando se van producindo avances, e moitos deles queren participar, negámoslles, en nome do 
superior ben do menor, esa implicación.

Moitos homes que, con anterioridade á ruptura non dedicaron o seu tempo ao coidado dos 
seus fillos, ou fixérono en moi pequena medida, máis tarde empezan a atopar eses espazos que 
antes non tiñan, pois son conscientes de que o cariño non nace por xeración espontánea, e se non 
teñen contacto coos seus fillos logo resúltanlles uns perfectos descoñecidos, e iso descóbreno en
moitas ocasións tras a separación. E sempre aparecen estudios analizando os casos de maior 
problemática xuvenil que evidencian que a falta de comunicación dos fillos cos seus pais está 
presente en parte do problema, mesmo aínda que non estean separados.

Non só non se debería impedir que os pais que se queiran ocupar dos fillos poidan facelo, 
senón que debería ser favorecida a relación tamén nos casos dos que non se ocuparon con 
anterioridade. En función da idade e o sexo dos menores, e as características de personalidade 
propias dos proxenitores e os fillos, establécese mellor relación cun ou outro nos diferentes 
momentos do crecemento. Non hai dúbida de que, co difícil que é ser pai, é mellor contar con ambos 
os dous para que poida realizarse a necesaria carreira de relevos que permite un mellor resultado 
final. Só en supostos de desprotección debe actuarse, e iso con independencia do sexo do 



proxenitor que non atenda os seus fillos nos mínimos razoablemente esixibles.

E) Obxeccións relativas ao domicilio. Afírmase que é desestabilizador cambiar de casa 
continuamente, pois o menor ten necesidade dun punto físico de referencia. E para os que 
aceptan que non impide o desenvolvemento do menor ter dous domicilios, maniféstase moita 
rixidez en canto ás distancias entre ambos os dous.

Cando unha das miñas fillas tiña dez anos preguntáronlle se non lle resultaba duro ter que 
facer a maleta cada quince días para pasar a fin de semana na casa do proxenitor con quen non 
convivía cada curso escolar, e respondeu con grande acerto que era máis pesado para os nenos que 
tiñan segunda residencia, no campo ou a praia, pois tiñan que facela todas as fins de semana.

A algúns parécelles gravísimo que o menor reparta o seu tempo no domicilio de cada un dos 
seus proxenitores, pero non atopan problema en que o reparta entre o centro escolar, a casa de 
familiares máis afastados, os amigos, os veciños, a rúa, ou se lle deixe so na casa ao coidado da 
televisión, os videoxogos, ou Internet. Non é máis razoable, se se pode, que sexan os encargados en 
primeiro lugar da súa educación, de exercer a autoridade fixando os límites necesarios, os que se 
ocupen, e só se estes non poden ou non queren se recorra ao resto de alternativas?

Ter dúas casas estimula a organización e a planificación. Os nenos de curta idade, se están 
ben atendidos nun bo ambiente non atopan a faltar nada nin a ninguén. En ocasións, dependendo das 
horas que pasan con avós, canguros, etc..., só choran cando os veñen a buscar os seus papás. E se 
son maiores probablemente o que hai que estimular é que se atopen cómodos en moitos lugares 
distintos, porque iso é o que facilitará o voo do niño en mellores condicións.

En canto á esixencia de pouca distancia entre os dous domicilios, cuxo efecto positivo 
resulta innegable, tamén se esaxerou. Chegouse a pedir que se achen situados no mesmo barrio, ou 
no mesmo pobo, coma se as comunicacións fosen aínda as de hai decenas de anos. Aceptamos con
normalidade que a un menor, con tres anos, se coloque ás sete e media da mañá nun autobús para ir 
a unha boa escola da outra punta da cidade, ou mesmo a poboacións próximas, e empregue no 
traxecto unha hora e media de ida e outro tanto de volta, pero algúns consideran inaceptable que un 
dos domicilios paternos estea a dez minutos de distancia en coche entre poboacións próximas, ou a 
quince minutos de transporte público na mesma cidade.

F) Afírmase que a solicitude de custodia compartida se utiliza polos pais como coartada para 
deixar de pagar a pensión de alimentos, e como chantaxe para negociar, á baixa para as nais, 
as condicións económicas da ruptura.

Esta é outra das obxeccións para negar a custodia compartida. A mala utilización por 
calquera dun medio, non inhabilita a este nos seus potencialidades positivas. Así, a televisión ou 
Internet non son medios negativos en si mesmos. Pola contra, a súa correcta utilización permite 
ampliar o nivel de coñecementos e de comunicación interplanetaria.

Tamén se afirma que a solicitude de custodia exclusiva polas nais se fai coa finalidade de 
quedar coa vivenda e unha parte substancial dos ingresos do pai, e tamén esta é unha afirmación que 
en modo ningún pode xeneralizase. Moitas nais pensan que elas coidarán mellor dos seus fillos, e é
seguro que en moitos casos iso é certo.

Que unha parte de pais e nais antepoñen o seu propio benestar e mesquindades, aos 
intereses e necesidades dos seus fillos é un feito que se ve a diario nos tribunais, e as estatísticas 
acredítano. Xeneralizar, e presumir que practicamente sempre, nin eles, nin elas, pensan no mellor 
para os seus fillos, é ter unha visión dos nosos concidadáns que, ademais de non achar base empírica 
algunha, é inxusta.

Para fixar as cantidades que cada proxenitor deberá achegar para atender a as necesidades 



dos seus fillos deben terse en consideración varios factores. En primeiro lugar, o nivel de ingresos 
ou situación económica de cada un, pois deberá contribuír máis o proxenitor que máis teña, e así o 
establecen os diferentes textos legais cando se regula o dereito de alimentos. Sería absolutamente
intolerable que, se a diferenza económica entre ambos os dous é grande, un menor poida vivir unha 
parte do seu tempo na abundancia, e outra parte na escaseza, pola desestabilización psicolóxica que 
comportaría, e porque debe impedirse a posibilidade de comprar vontades e afectos. Tamén debe 
terse en consideración a repartición de funcións entre os proxenitores, posto que o tempo dedicado 
a procurar unha axeitada alimentación, vestido, hixiene, educación, etc..., xa ten un valor económico 
no mercado, e quen non o fai directamente ten que pagar asistentes, clases de repaso, canguros, 
etc..., sendo preferible que se ocupen os proxenitores na medida que se poida, da atención de
contido formativo directo cos menores.

Ademais, ha de facerse unha nova distinción, porque unha cousa é fixar as cantidades que 
deba achegar cada proxenitor, e outra o modo de xestionalas, que pode ser moi variado, en función 
das especiais circunstancias de cada caso. Hai pais e nais que non se administran moi ben, podendo 
acordarse que un ou outra aboe directamente as cantidades esixidas polo centro escolar, ou as
das actividades complementarias. Pode tamén establecerse que cada un ingrese a parte proporcional 
deses gastos, que lle fose fixada, nunha conta á que se domicilien estes. Pode atribuírse a un deles 
a xestión, cunha mínima rendición de contas, máis necesaria no caso de pensións elevadas, ao estar a 
administrar bens alleos, o que evitaría algunhas desconfianzas e, nalgún caso, abusos. Pódense 
formular múltiples formas distintas de xestión, en función das circunstancias concretas de cada
grupo familiar.

O fundamental é separar a discusión sobre as achegas económicas para o sustento dos fillos, 
ou o uso da vivenda, do tempo de dedicación e coidado deles. Con independencia de quen pague máis 
(debendo asumir maior carga económica quen máis ingresos teña), e de quen siga gozando do 
domicilio que fose común (deberase considerar a necesidade e os recursos respectivos), os fillos 
teñen dereito a ter nai e pai.

Así o fai en detalle o CCC que, no seu artigo 233-20, desliga a atribución do uso da vivenda 
familiar do tipo de garda que se decida, considerando a situación de necesidade do cónxuxe a quen 
se atribúa, con independencia de que non lle corresponda a garda; esixe tamén que se consideren os 
medios que ten cada proxenitor para cubrir os seus propias necesidades de vivenda e a dos seus 
fillos, tendo en conta a existencia doutras residencias polas que pode ser substituída; e sinala que 
se pondere sempre a atribución do uso da vivenda no caso de que non se asigne a quen sexa total ou 
parcialmente o seu propietario como contribución en especie para a fixación dos alimentos dos 
fillos.

Para manter boas condicións nas relacións paterno-filiais é necesario que ambos os dous 
proxenitores poidan dispoñer de vivendas nas que poder atender debidamente os menores. 
Chegouse ao absurdo de considerar máis mprescindible que o menor manteña a casa con piscina, que 
conservar a relación co seu pai.

G) Converteuse nunha máxima que a custodia compartida non debe ser imposta polos tribunais.

Non debe impoñerse ás partes en conflito un modelo democrático que impulse ao diálogo e a 
participación? Si debe impoñerse aos fillos un modelo monoparental que os afasta dun dos seus 
proxenitores?

Para avanzar no camiño de minimizar os danos inevitables das malas relacións, conviñemos 
maioritariamente que non se nos debe obrigar a manter convivencias non desexadas, porque ademais 
no suposto de ter descendencia en común, é máis prexudicial para os menores presenciar 
continuamente as tensións entre os seus pais. Pero o Estado debe velar porque os proxenitores non 
utilicen os seus fillos como armas de vinganza contra o outro, e debe impoñer solucións que garantan 



os mínimos de convivencia esixibles.
Facilita moito o camiño de protección dos menores separar as decisións que respecto deles 

se tomen, de todas as demais consecuencias económicas que a ruptura inevitablemente leva consigo, 
como vimos. En calquera caso, en materia de familia debería fuxirse de automatismos, e facer 
sempre un traxe á medida. Como esta é unha tarefa inxente, as últimas lexislacións de Aragón e 
Catalunya, e parece que tamén se establecerá así na Comunidade Valenciana e Navarra, prevén o que 
denominan "plan de parentalidade", "pacto de relacións familiares", ou "pacto de convivencia 
familiar".

Pero é o codi Civil Català o que máis detalla os mínimos que deben conter as propostas de 
como se han de exercer as responsabilidades parenterais ante a autoridade xudicial. O artigo 233-
9.2 CCC esixe que se indique:
"a) El lugar ou os lugares onde vivirán os fillos habitualmente. Hanse de incluír regras que permitan 
determinar a que proxenitor lle corresponde a garda en cada momento.
b) As tarefas das que se ha de responsabilizar cada proxenitor con relación a as actividades cotiás 
dos fillos.
c) O xeito en que se realizarán os cambios na garda, e se procede, como se han de repartir os 
custos que xeren.
d) O réxime de relación e de comunicación cos fillos durante os períodos en que un proxenitor non 
os teña con el.
e) O réxime de estanza dos fillos con cada un dos proxenitores en períodos de vacacións e en datas 
especialmente sinaladas para os fillos, para os proxenitores e para a súa familia.
f) O tipo de educación e as actividades extraescolares, formativas e de goce, se procede.
g) O xeito de cumprir deber de compartir toda a información sobre educación, a saúde e o benestar 
dos fillos.
h) O xeito de tomar as decisións relativas ao cambio de domicilio e outras cuestións relevantes para 
os fillos ".

Esixindo as novas regulacións que coas demandas se concreten todas estas cuestións, 
evitaranse en boa medida sentenzas xenéricas que tantos problemas de execución formulan, 
resultando obvio que os tribunais non poden fixar en detalle aqueles aspectos que só poden coñecer 
se son achegados polas partes.

En Catalunya recóllese no apartado 3 do artigo 233-9 que "as propostas de plan de 
parentalidade poden prever a posibilidade de recorrer á mediación familiar para resolver as 
diferenzas derivadas da aplicación do plan, ou a conveniencia de modificar o contido para adaptalo 
ás necesidades de as diferentes etapas da vida dos fillos". 
Como vemos, o lexislador en Aragón e Catalunya fixo un grande esforzo para facilitar a solución 
negociada entre as partes e para que, en caso de non chegar a un acordo, os tribunais poidan 
impoñerlles as decisións que consideren que garanten de xeito prioritario o interese do menor. 
Porque o Estado, mediante o poder xudicial, que ten atribuídas as funcións de xulgar e facer 
executar o xulgado, sempre impón o modo de resolver o conflito que se formula ante os seus 
tribunais, impoñendo coactivamente as súas decisións mediante a execución forzosa das súas 
resolucións. E por suposto, pode impoñer ás nais que compartan a garda e custodia dos seus fillos 
cos seus pais, pois a quen non se pode impoñer a orfandade é a estes con pais vivos que queren e
poden ocuparse deles.

6. - A XEITO DE CONCLUSIÓN. ¿QUE É A CUSTODIA COMPARTIDA?

A custodia compartida é o modo de relación que se establece tras a ruptura dunha parella 
con fillos, por vontade dos proxenitores, ou determinada pola autoridade xudicial en caso de non 
chegar estes a un acordo, cando ambos os dous manifestan o seu interese en seguir ao coidado dos 



seus fillos, polo que se determina que os menores serán atendidos por ambos os dous en función das
posibilidades de cada cal, marcadas fundamentalmente polos horarios laborais, con independencia 
de que o tempo das estanzas nos respectivos domicilios sexa fixado por horas, días, semanas, meses 
ou anos, contribuíndo ambos os dous no esforzo económico para sufragar as necesidades dos fillos 
en función de as posibilidades económicas de cada un, ben sexa asumindo directamente 
determinados gastos (escolares, sanitarios, etc...), ben contribuíndo proporcionalmente do modo que 
se considere conveniente, e con independencia de que se atribúa a un, ou se reparta, a función de 
xestionar os recursos que se asignen os menores.

A diferenza entre que denominemos esa repartición de tempo e funcións "custodia 
compartida" ou réxime de visitas amplo é inexistente. O importante é manter os menores lonxe do 
conflito. O que os destrúe é facelos partícipes do conflito permanente, formularlles continuamente 
conflitos de lealdades, ou amputarlles a súa relación cunha parte de a familia. E desgraciadamente 
iso prodúcese e tolérase polos poderes públicos  con excesiva frecuencia, o que está a causar un 
grave dano social.

É imprescindible, e leva anos reclamándose polos profesionais do dereito de familia, a 
creación dunha xurisdición especializada, de intervención rápida, con estabilidade de persoal, e que 
conte con equipos psicosociais e puntos de encontro, dos que non se abuse, pois a eles non lles 
corresponde nin xulgar, nin facer executar o xulgado, senón só colaborar activamente cos tribunais, 
e que estean en permanente contacto informático con estes.

É unha demanda non atendida porque se preferiu realizar grandes investimentos noutro tipo 
de xulgados, os de Violencia sobre a Muller, que son uns xulgados penais de familia, que responden a 
outra concepción das relacións entre sexos, e familiares. A creación, en 2005, destes xulgados, con 
nula planificación, ademais de crear un considerable caos na organización xudicial en España, pois 
ese modelo se iniciou con 14 xulgados exclusivos, cando en poucos anos tivo que aumentar o número 
a máis dun centenar, incrementou en moitos casos a conflitividade e o sufrimento que xa de por se 
leva consigo toda ruptura de parella, empeorando o trato cara aos menores que teñen a mala sorte 
de ter un, ou os dous proxenitores, que non antepoñen os intereses dos seus fillos aos propios. Pero 
o peor é que eses xulgados de violencia pouco teñen contribuído a mellorar a atención a moitas das 
mulleres en situación de risco grave pola violencia extrema a que as someten as súas parellas, que
morren, ou son gravemente lesionadas por estas, sen que se atreveran a denunciar, porque unha 
denuncia só as pode colocar nunha situación maior de risco, xa que as adoitamos despachar cun 
papeliño, cunha orde de afastamento, nos escasos minutos en que son atendidas, polo caos que 
provoca a chegada de miles de denuncias por feitos nimios. E mentres tanto, abandonamos a miles 
de menores e ás súas nais, que teñen que ocuparse en solitario deles, pois moitos pais non cumpren 
as súas obrigas, ao resultar custoso e difícil esixirllas ante un servizo público, o da xustiza en 
España, mal organizada e carente dos medios e a coordinación necesaria. A conclusión é que tiñamos 
algúns problemas, e agora temos máis.

Finalizarei cunha anécdota persoal. Hai uns anos, unha das miñas fillas chegou á casa da 
academia de inglés, a final de curso, dicíndome:  "dixéronme que non parezo filla de pais 
divorciados". Naturalmente intereseime en preguntar a razón, e explicoume que cando unha 
compañeira lle pedira a dirección para enviarlle unha postal en vacacións díxolle que tiña dúas
direccións, a de casa do seu pai e a da súa nai, e entón a nena díxolle que non parecía filla de pais 
separados porque a vía sempre moi contenta. O que lamentablemente se deduce deste episodio é 
que é habitual que os fillos de separados evidencien o difícil que lles resulta xestionar o egoísmo e a
inmadurez dos seus pais, que os sitúan no centro dun interminable conflito, pois doadamente iso é 
detectado polos demais nenos. Iso é maltrato infantil, e unha sociedade que queira ter futuro non o 
pode permitir.



NOTAS.
(1). "Os presos por violencia machista aumentan o 50% nun ano". O PAÍS,30 de novembro de 2009.
En novembro dese ano había en España 4.161 presos por algún delito de violencia de xénero, fronte aos 1.900 
de finais de 2007. Os malos tratos en todas as súas modalidades son o delito principal entre estes presos 
(1.248), seguidos dos quebrantamentos dunha, pena ou medida de afastamento (578 reclusos). Polo delito de 
ameazas había 574 presos, por lesións 519 e por violencia habitual, 406. Os reclusos por delitos contra a vida 
sumaban 194, por agresións sexuais de violencia de xénero había 189 e 25 por unha falta de violencia de 
xénero. En 2009 pisaron o cárcere por primeira vez 1.240 homes por algún destes delitos.
(2) Un estudio do Consello Xeral do Poder Xudicial sobre a aplicación da Lei de Violencia sobre a Muller revela 
que entre xullo de 2005 e decembro de 2008 ingresaron 600.141 denuncias, das que se tramitaron 256.473 
procedementos penais. O 45,1% de eles foron sobresidos (115.768) e 45.421 concluíron con sentenzas 
absolutorias (o 32% dos casos xulgados e o 17,7% dos casos tramitados). Foron 95.284 asuntos os que 
finalizaron con sentenza condenatoria ditada polos Xulgados de
Violencia sobe a Muller, os Xulgados do Penal ou as Audiencias Provinciais, o que supón o 37,1% de
os casos tramitados e o 68% dos xulgados. E dos asuntos que remataron en condenatoria, 42.014 foron 
sentenzas de conformidade (o 44,4% das condenas ditadas). Polo tanto, o 62,8% (161.065), dos 
procedementos tramitados non remataron en sentenza condenatoria. 
(3) A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Catalunya, Sala do Civil, de 31-7- 2008, recollía varios 
estudios sinalando que: "o Informe de 1995 da división 16 da American Psychological Association ante a 
Comisión USA de Benestar Infantil e Familiar concluía que "a custodia compartida se asocia con certos 
efectos favorables nos nenos", sobre todo cando se complementa coa mediación e os programas de educación 
parenteral, polo que recomendaba "favorecer o incremento da mediación, a custodia compartida e a educación 
dos proxenitores". O mesmo se desprende doutros estudios amplamente difundidos, tales como o Informe 
Bauserman -Child Adjustment in Joint- Custody versus Sole- Custody Arrangements: A MetaAnalytic Review 
(2002)-, o informe Kelly -Children 's adjustment in conflicted marriage amd divorce. A decade review
of Research (2000)-, ou o documento Bailly -Etat deas connaissances scientifiques sur a
résidence alternée (2002)-, entre outros moitos ".
(4) A Asociación de Avós Separados dos seus Netos encargou en 2010 a única enquisa que se coñece sobre a 
aceptación da custodia compartida entre a poboación española. O Instituto DYM enquisou 2.000 persoas de 
entre 16 e 75 anos, de todas as comunidades autónomas, unha mostra comparable ás enquisas mensuais que 
realiza o CIS, o que lle confire un nivel de confianza do 95,5% e unha marxe de erro inferior ao 2,2%. A 
enquisa botou que o 80% da poboación é favorable á custodia compartida, porcentaxe que se eleva ao 86% na 
área metropolitana de Madrid e ao 89% en Valencia.
Un 63% dos enquisados considera conveniente unha reforma da lexislación actual sobre divorcio e a mesma 
porcentaxe entende que o home está discriminado legalmente respecto da muller.
(5) Segundo datos extraidos da web do Instituto da Muller, en 1976 España era o segundo país da actual 
Unión Europea co maior número de fillos por muller, con 2,79, e só superada por Portugal, con 2,82. Na parte 
alta da lista tamén se situaba Islandia, con 2,52. Entón, a muller alemá tiña unha media de 1,51 fillos, as 
suecas 1,68 e as dos Países Baixos, 1,63. Trinta anos despois, en 2005, España ocupaba un dos últimos países, 
con 1,35 fillos por muller, mentres que en Alemá (1,33), Suecia (1,76) e Países Baixos (1,69) apenas se 
produciran variacións. Pero xa en 1998, o número medio de fillos por muller en España era de 1,16, o que fai 
pensar que o aumento a partir desa data
está relacionado co boom da inmigración que viviu o noso país nos primeiros anos do milenio. Respecto á idade 
media de maternidade, en 1985 situábase en España en 28,44 anos, a segunda máis elevada de Unión Europea 
tras Irlanda (29,70 anos). A máis baixa era a de Bulgaria (23,9 anos). Dúas décadas despois, en 2006, a idade 
media da maternidade se elevara 30,88 anos en España.

A taxa de actividade feminina en España (poboación ocupada ou que busca traballo respecto
do total da poboación feminina) era do 40,96% en 2001, mentres que no trimestre de 2010 situouse en 
51,70%. En canto á poboación masculina, practicamente mantívose inalterable e pasou do 66,55% ao 67,95%. 
Pola contra, a taxa de ocupación feminina aumentou neste tempo de 34,7% a 41,84, mentres que no caso dos 
homes caeu do 61,47% ao 54,39%. Pero a evolución máis sorprendente produciuse na taxa de paro, pois a 
masculina (19,96%) superou por primeira vez a feminina (19,07%),
mentres que en 2001 era do 15,25% entre as mulleres e do 7,62% entre os homes. Non obstante,
hai un dato que resulta moi singular, como é que dos 2.498.600 ocupados a tempo parcial que hai en España 



segundo a última enquisa da poboación activa (EPA), 1.930.700 son mulleres.
En 1980, a porcentaxe de mulleres españolas con estudios universitarios era do 4,13% da

poboación, e actualmente é do 17,95. No caso dos homes, pola contra, pasaron nese tempo do 6,44% ao 15,85, 
Tamén as mulleres gañan aos homes nos estudios secundarios. Agora son o 24,15% da poboación feminina, 
fronte ao 4,67 do ano 1980, mentres que os homes son o 24,06% e hai trinta anos eran o 8,9%.

No curso académico 1980-81 o 44,01% dos alumnos universitarios eran mulleres. Trinta anos despois 
son o 54,32%, pero o máis importante é que en termos absolutos a cifra case se triplicou (de 285.636 
universitarias a 762.785), mentres que a dos homes nin sequera se duplicou (de 363.462 a 641.330), segundo 
o Consello de Coordinación Universitaria, dependente do Ministerio de Educación. 
(6) FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MULLERES separadas E DIVORCIADAS, Información e Propostas 
ao Proxecto do Goberno sobre Modificación do Código Civil en materia de Separación e Divorcio. Madrid, 20 
de setembro de 2004.
(7) TERESA SAN SEGUNDO MANUEL Maltrato e separación: repercusións nos fillos. Cadernos de Dereito 
Xudicial. Custodia compartida e protección de menores.
CGPJ. Escola Xudicial. 2009.
(8) JOSEP TOMÀS VILALTELLA, xefe clínico de Paidopsiquiatría del Hospital materno infantil do Vall d 
'Hebron considera que son falsas o 60% das denuncias de abuso sexual a menores interpostas paralelamente 
a procesos de separación ou divorcio e admite que as mulleres utilízanas con maior frecuencia para obter un 
resultado vantaxoso no proceso. Vilaltella opina que "por sorte, ao facer abordaxes periciais, atopeime con 
xuíces sensatos que se decatan do engano" (A RAZÓN, 8 de xuño de 2004) e engade que esta situación 
prexudica maioritariamente a maridos inocentes, pero tamén a mulleres que realmente si son vítimas da 
violencia doméstica.
(9) A memoria da Fiscalía Xeral do Estado correspondente ao ano 2009 alerta deste fenómeno. Se en 2007 
se abriron 2.683 dilixencias por agresións de fillos menores aos seus proxenitores, dous anos despois 
incoáronse 5.201 asuntos.
(10) Según el Instituto Nacional de Estadística, as gardas e custodias compartidas concedidas no ano 2008 só 
representaron o 9,6% do total. A porcentaxe de atribución monoparental á nai foi do 85,7% e ao pai, do 4,7%. 
(11) Mulleres, traballo e custodia compartida. María Sanahuja O PAIS, 16 de xuño de 2010.
(12) A estatística oficial demostra que a aplicación da Lei de Violencia Doméstica aumentou case un 5,5% a 
contenciosidade nas separacións e divorcios nos tres primeiros anos da súa aplicación. Así, mentres en 2005 
se produciron en España 136.876 rupturas, 88.398 (64,6%) foron de mutuo acordo e 48. 488, contenciosas 
(35,4%). En 2008 as rupturas foron 136.841. En 80.899 casos houbo acordo entre os cónxuxes e 55.949 
foron contenciosos. É dicir, as porcentaxes variaron 59,1 e 40,9%, respectivamente.
(13) Resultan moi interesantes as reflexións sobre o inevitable do conflito, e os modos de xestionalo, entre os 
nosos parentes primates, incluídas a necesaria mediación entre contendentes masculinos que realiza a femia 
de maior rango e autoridade, que FRANS DE WAAL fai no seu libro O Mono que levamos dentro, de Tusquets 
editores, colección Metatemas, ao coidado do equipo científico do Museu de la Ciència
da Fundació "La Caixa".
(14) En 2009 incrementáronse en España un 24% os delitos contra as relacións familiares en relación a 2008. 
Segundo datos da Fiscalía Xeral do Estado, iniciáronse 29.827 procedementos por este motivo, dos que case 
todos se correspondían con denuncias de abandono de familia nas súas distintas manifestacións. Así, houbo 
19.219 asuntos de non pagamentos de pensións, tanto de alimentos como compensatorias, tras a ruptura 
matrimonial.
(15) VICENTE GARRIDO, profesor de Psicoloxía e Pedagoxía Correccional na Universidade de Valencia 
describiu este fenómeno no libro Os fillos tiranos. O síndrome do Emperador (Editorial Ariel, 2006). E dende 
o Centre D ' Estudis Juridics da Generalitat de Catalunya impulsouse un interesante estudio sobre o tema.
(16) A conxura dos machos. Unha visión evolucionista da sexualidade humana. AMBROSIO GARCÍA LEAL, da 
colección Metatemas, de Tusquets editores. O lado escuro do home. As orixes da violencia masculina. 
MICHAEL P. GHIGLIERI, da colección Metatemas, de Tusquets editores. 
(17) JOSÉ MANUEL AGUILAR en Con mamá e con papá, editado por Almuzara, recolle na pág. 107, as 
referencias de varias investigacións que evidencia que aqueles pais que ven frecuentemente os seus fillos 
pagan nunha maior porcentaxe a pensión, e o importe desta é moito máis alta.


